Zmluva o dielo
uzavretáv zmysle$$ 53ó a nasl. obchodného zókonníka č' 513/]991 Zb',

v

platnom znení

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

objednávateľ:

Služby Cífeľs.r.o
Nám. A. Hlinku 31
Cífer 9I9 43
Ič,o:47843942

Zhotoviteľ:

Ing. Pavol

1.

2.

olša
Marka Čuleňa 85145
9l9 43 Cífer
Bankové spojenie: VÚB Trnava
čísloúčtu:27267 1005 | l 0200
IČo: ł: 483 933

ČlĺnolĺI. -Pľedmet plnenĺa

na
Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ( Teplovzdušný kľb s podielom sálania )
zźl<az1<upodľá ponuky a návrhu zhotoviteľa schváleného objednávateľom.

Dielo obsahuje najmä:
(a) dodávka materiálu na stavbu kľbu podľa priloženej ponuky (kľbová vložka Hoxter
Haka 78x57 s rámikom ), obstavbový akumulačný materiál, izolácie, dymovody
z ocęLe hĺ. 2mm, mriežky,výmenník)
(b) montáž kĺbu podľa priloženej ponuky a návrhu'
(c) MontaŽ končíkontrolnou zakuľovacou skúškou a obozniĺmením objednávateľa
s obsluhou diela.

člĺnoľII. - Miesto

1.

2.

1

a doba plnenia

Miesto plnenia: Kaviaľeň na ul. Štadiónovej vo vlastníctve objednávateľa.
termíne
Zhotoviteľ dodá a zhotoví dielo podľa predmetu tejto zmluvy v predpokladanom
platba
od
zźiohová
do 4 fýždňov od podpisu zmluvy, pĺeo- musí bý' zap|atená
objednávateľa.
bude
objednávateľ a zhotovitel' sa dohodli, že dielo sa zaěĺe rea\izovať ihneď, akonáhle
fy zicky dostupná vložka.

Článolr III. - Cena diela a Íinancovanie
zźklade
ZmIuvná certa za zhotovenie diela, ktoré je pľeđmetomtejto zmluvy, J' ."u
nie je zahrnutý
cenovej ponuky zo dřĺa22.8.2017,6509'19 eur sDPH... Vcene diela
a pásiky. Cena diela je touto zmluvou dohodnuta a zaväzuj'irca
otłĺaaoů

-ut.ĺat-ł"tĺa

1

-

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

pľe obe strany v súlade s ustanoveniami zákona
neskoľšíchpľeđpisov.

NR SR č.l8 11996 Z.z.

o cenách

v zneni

Cena bude hľadená v dvoch dohodnutých splátkach, bezhotovostným platobným stykom
na účetzhotoviteľą prípadne v hotovosti. V prípade bezhotovostného platobného styku sa
platba považuje zazręa|izovanú momentom pripísania sumy na účetzhotovitel'a.

Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí zálohy vo výške ,5000_
pľacovných dní od podpísania zmluvy _pÍvá splátka.

EUR s DPH do

3

Dľuhá splátka bude uhľadená po odovzdaní diela.

Konečnévyúčtovaniesa uskutočnído 3 dní od odovzdania diela zhotoviteľom.
odovzdanie diela sa uskutoční na zźi<ladę výzvy zhotoviteľa S tYm, že đielobude
pripravené k užívaniu.Pri konečnom vyúčtovanídôjde k úhĺadezvyšnej ceny druhej
spláĘ zadielo' za predpokladu, že nebudú realizované ďalšie navyše ptáce.
V cene diela je zahnuté aj dodanie komponentov k montáži diela, jeho odskúšanie
zakurovacou skúškou a zaškolenie objednávateľa sjeho obsluhou.
V cene montáže nie sú zahmuté pľípadnépráce navyše, ako ani ďalšie náklady, ktoré by
neočakávane vyplynuli z predmetu plnenia. Tieto je potrebné pri ich výskyte konzultovať
a vopľed odsúhlasiť s objednávateľom.

Podkladom pre platby objednávateľa budú platná zm|uva o dielo a faktury od zhotoviteľa.
objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za zflotovenie diela.

Clánok IV. _ Dodanie vecí

1.

2.
3.

Zhotoviteľ po vyhotovení diela vyzve objednávateľa kprebratiu diela. objednávateľ sa
zaväzuje, že najneskôr do 14 dní od vyzvania zhotoviteľom si pľídedielo prevziať.
Vprípade, ak objednávateľ tuto povinnosť nesplní, povaŽuje sa dielo zaptevzaté a|ębez
zémlky na dielo.
Pri preberaní diela spíšuzmluvné strany prebeľací protokol. Preberací protokol musí
obsahovať zoznann prípadných zźpad a teľmín do kedy je zhotoviteľ povinný danuzávadu
odstrániť.

objednávateľ sa stáva vlastníkom zhotoveného đielaaŽ po úhľade celkovej ceny za dielo.

Čhnok Y. - Záruka

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Zhotoviteľ prehlasuje, žęna dielo poskytuje zĺírukupo dobu 36 mesiacov a to odo dňa
pr ev zatia diela obj ednávateľom.

Poěas zárvky môže objednávateľ písomne uplatniť reklamácie na závady diela spolu
s popisom závady a fotodokumentáciou.
Vprípade sporu sa stľany do 3 dní podľa zźkona dohodnú ospôsobe a ěase odstrĺĺnenia
sporného bodu a to písomnou foľmou.
Záruka sa nevďahuj e na zźxady zapričinené nešetľným zaobchádzaním s dięlom počas
:uživania.

Po uplynutí zźtruěnej lehoty vzniká objednávateľovi naľok na odborný pozáručný servis
diela, a to za úhľadu, pokiaľ si tento u zhotoviteľa písomne objedná.
Na kľbovúvloŽku poskytuje zálruku výrobca resp. dovozca podľa zaľučnéholistuzfuač:ný list bude odovzdaný pri prebratí diela.
Zhotoviteľ odovzdáobjednávateľovi pri pľeberaní diela nasledovné dokumenty:
(a) zaruč:ný list s náleŽitosťami, návod na obsluhu

2
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(b) preberací protokol,

(c) výučnýlist

ČHnoľVI. _ Stavebná pripravenost'

1.

objednávateľ je povinný zabezpečíťpľe vykonanie diela stavebnú pripravenosť, tj.:
(a) umoŽniť dodávatel'ovi vstup do pľiestoru kdę sa má dielo rea|izovať;
(b) zabezpeěiť dodávku vody a elektľickej eneľgie;
(c) zabezpečiťmiesto na uloženie mateľiálu a miesto na vykonanie stavebných opeľácií;
(d) zabezpečiťaby sa v priestore, kde sa dielo realinqi,e, počas plnenia pľedmetu tejto
zmluvy nevykonávali iné montáŽne a stavebné ptáce;

(e) zabezpeěiť aby podlaha pod dielom bola z nehorľavéhomateriálu, nosná na statické
zaťažerue(najlepšie liaty betón);
(Í) zabezpečiťaby v mieste kde sa dielo ľealizuje bola teplota vzduchu nad 15 st.C.

ČHnoľvIL_ Zmluvné sankcie
1. Vpľípađeodstupenia od tejto zĺrluvy ktoroukolVek zo zmluvných strán, uhĺadí
odsfupujúca stľana druhej strane všetky preukázatelhé náklady vzniknuté a súvisiace
s

plnením predmetu tejto zmluvy'.

článoľ VIII. - Zá.ľerečnéustanovenia

1.

Táto zmluva

je

vyhotovená

v2

rovnopisoch,

zktoých

I

obdrŽí objednávatel'a

1

zhotoviteľ.

2. VšetĘ zrnerľy tejto zmluvy vyŽadujú đodatokv písomnej forme.
3. Neoddelitelhou súčasťoutejto zmluvy sú jej pľílohy:

4.
5.

zo día22.8.20l7 , grafický návľh diela
obe strany poťvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojim podpisom. Zároveťl zmluvné
strany prehlasujú, že si túto zmluw pľeěítali, aŽe téúonebola dojednaná v tiesni azaiĺak
jednostranne neýhodných podmienok.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a zźltovęřl
cenová ponuka

uhľadením zálohy zo strany objednávateľa uvedenej v Clĺánok III. - bod 3tejto zmluvy.

Cífeł23.8.2017

Zhotoviteľ

objednávateľ

3

